
 

Pacheca Reserva Tinto 

Douro, Portugal 

14% alcohol 

50% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz, 30% Touriga Nacional 
 
Rijping: 12 maanden in 2e en 3 jaar Franse eikenhouten vaten. 

 
Dieprode kleur. Een neus waar het fruit opvalt, tonen van pruimen en 
kruisbessen met een vleugje koffie en donkere chocolade. In de mond is het 
hout perfect geïntegreerd, zeer rijk, krachtig met ronde en fluweelzachte 
tannines wat resulteert in grote frisheid en doorzettingsvermogen. 
 
Een levendige wijn met een zeer goede structuur en natuurlijk zuurgraad die 
de wijn een goed uitgebalanceerde frisheid geeft met de houttonen na de 
gisting. Hele 
harmonieuse afdronk. Gaat heerlijk samen met gegrild en geroosterd vlees. 
 
Deze wijn wordt verkregen uit druiven die afkomstig is van wijngaarden die 
zijn aangeplant in Quinta da Pacheca met een leeftijd van 40 jaar. De druiven 
werden handmatig geoogst, ontsteeld en geperst. De gisting vond plaats 
gedurende 7 dagen in de traditionele granieten stenen tanks en met de voeten 
getreden. 
 
Cambres, in de provincie Lamego, ligt Quinta da Pacheca, een van de meest prestigieuze en erkende 

eigendommen in de Douro regio. De geschiedenis van de wijngaard gaat terug tot de zestiende eeuw 

toen het een verzameling wijnstokken was die toebehoorde aan de kloosters van Salzedas en St. João 

de Tarouca, zoals vermeld in een document uit 1551. Het landgoed wordt genoemd voor de voor het 

eerst in een document uit april 1738 waar het wordt aangeduid als "Pacheca", een vrouwelijke vorm 

van de familienaam Pacheco omdat het eigendom is van een dame, Da. Mariana Pacheco Pereira, 

een imposante vrouw die zelf voor het pand zorgde. Een van de overgebleven Pombaline-

monumenten die voor het eerst werd gebruikt in 1758 om deze allereerste afgebakende wijnregio ter 

wereld te schetsen door de Marquês de Pombal, is nog steeds bewaard in Quinta da Pacheca, direct 

bij de hoofdingang van de traditionele stenen tanks. Deze granieten stenen werden in de jaren veertig 

van de vorige eeuw tot eigendom van nationaal belang 

 

 


